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Administratīvā sloga samazināšana, efektīvs Regulators

Efektivitātes stimuli, ekonomiskais pamatojums metodikās

Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

Optimizēt regulētajiem komersantiem pieprasāmās informācijas apjomu, iegūstot to no 
citām valsts iestādēm un/vai komersantiem, kas veic atbilstošo datu apkopošanu.
 
Paaugstināt pakalpojumu sniedzēju informētību un veicināt atkritumu šķirošanā un 
apglabāšanā izvēlēties efektīvākās tehnoloģijas. Nodrošināt informāciju pakalpojumu 
sniedzējiem un lietotājiem par atkritumu poligonu atšķirībām un regulējamā pakalpojuma 
sniegšanai izvēlēto tehnoloģiju ietekmi uz sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem 
(vizuāli skaidrojoši materiāli par regulējamajiem pakalpojumiem atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē Regulatora tīmekļvietnē).
 
Nodrošināt zināšanu un labākās prakses pārņemšanu klientu apkalpošanā no citām 
valsts iestādēm, tostarp efektīvai problēmu jautājumu izvērtēšanai regulējamās nozarēs 
sadarbībā ar Konkurences padomi un Patērētāju tiesību aizsardzības centru.
 
Paaugstināt Regulatora tēla atpazīstamību tostarp starptautiskā līmenī, nodrošinot visām 
iesaistītajām pusēm informāciju par Regulatora darbību dažādos komunikācijas kanālos (piemēram, 
organizējot nozaru seminārus, piedaloties pasākumos, tādos kā Baltijas enerģētikas forums, 
studentu karjeras dienas, skolēnu ēnu diena u.c.).







Izveidot ilgtermiņa nosacījumus dabasgāzes uzglabāšanai Inčukalna krātuvē, kas, tai skaitā 
nodrošina kvalitatīvu dabasgāzes krātuves darbību gan augsta, gan zema pieprasījuma gados.
 
Nodrošināt efektīvāku regulēšanas rīku piemērošanu:
  

elektroenerģijas pārvadē tajā skaitā:(ieņēmumu griesti, efektivitātes stimuli, jaudas maksa                
ražošanas objektiem);
 dabasgāzes sadalē tajā skaitā: (ieņēmumu griesti, efektivitātes stimuli);
siltumenerģijas apgādē tajā skaitā: (ieņēmumu griesti, efektivitātes stimuli, kapitāla atdeve).

 
 
Nodrošināt regulēšanas vajadzībām atbilstošu AS "Sadales tīkls" regulējamās aktīvu bāzes 
novērtēšanu, kas tarifā iekļaujama no 2021. gada.
 
Īstenot veiksmīgu vienotā dabasgāzes tirgus paplašināšanu, veicot reģionālā tirgus starp 
operatoru kompensācijas sistēmas (ITC) darbības efektivitātes novērtējumu un apzinot nepieciešamās 
izmaiņas ITC mehānismā no 2022. gada.
 
Nodrošināt universālā pasta pakalpojumu tarifu atbilstību tirgus situācijai, lietotāju 
vajadzībām un komersanta ilgtspējīgas attīstības mērķiem, uzraugot esošo situāciju un 
savlaicīgi reaģējot, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas tarifā.
 
Optimizēt ierobežoto numerācijas resursu izmantošanu, sadarbībā ar Satiksmes ministriju, 
nosakot maksu par numerācijas resursu izmantošanu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem no 
01.01.2021., lai samazinātu krāpniecību, izmantojot numerāciju.
 
Veikt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas principu analīzi un sniegt 
priekšlikumus metodikas pilnveidošanai (tarifu pārskatīšanas periodiskums, efektivitātes stimuli, 
divdaļīgais tarifs).
 
Definēt nosacījumus ekonomiski pamatotai un ilgtspējīgai izlietotā iepakojuma depozīta 
sistēmas ieviešanai Regulatora kompetences jautājumos (izlietotā iepakojuma depozīta sistēmas 
dalības maksas metodika, domstarpību izskatīšanas, vispārējās atļaujas, reģistrēšanas un informācijas 
iesniegšanas noteikumi).

Uzlabot uzņēmējdarbības vidi, saīsinot un vienkāršojot elektroenerģijas pieslēguma izveidi 
(standarta gadījumos) un attīstīt kvalitātes prasību regulējumu elektroenerģijas piegādei,   
kas   nodrošinās   arī  augstāku   pozīciju  "Doing   business"  sarakstā nekā 2019. gadā.
 
Paaugstināt elektronisko sakaru un pasta pakalpojumu lietotāju informētību un rīcībspēju, 
nodrošinot analītisku, lietotājiem viegli uztveramu informāciju (piemēram, vidējā maksa par GB, zvana 
minūti u.c.).
 
Nodrošināt Elektronisko sakaru nozares regulēšanas harmonizāciju atbilstoši Eiropas 
Elektronisko sakaru kodeksa prasībām, kas veicina pilnvērtīgu konkurenci un patērētāju 
aizsardzību.
 
Pārskatīt universālā pasta pakalpojuma (UPP) kvalitātes prasību atbilstību tirgus situācijai 
un nodrošināt visiem potenciālajiem pasta pakalpojumu lietotājiem vienlīdzīgu piekļuvi universālā 
pasta pakalpojumam.
 
Pilnveidot pasta pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, izvērtējot līdzšinējo komercpraksi un 
nepieciešamās izmaiņas (pārskats par situāciju tirgū ar labās prakses piemēriem).
 
Veikt izvērtējumu par piekļuves nosacījumiem fiksētā elektronisko sakaru tīkla 
infrastruktūrai un nodrošināt nepieciešamās izmaiņas, lai sekmētu konkurenci.
 
Veicināt 5G tehnoloģijas mobilo pakalpojumu attīstību, piešķirot papildu radiofrekvenču 
resursus mobilo sakaru operatoriem.


